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 مفهوم بر الوالدين في اإلسالم

يعذ األثٛيٓ ٔعّخ ِٓ ٔعُ هللا في األسع ٚعجيً ٔجبح ِٓ عزاة اآلخشح، فإرا ثشُ٘ االثٓ ععذ ٚفبص، ٚإرا عمُٙ 

خبة ٚخغش، اإلدغبْ ٌُٙ إدغبْ إٌٝ اٌشدّبْ، ٚاٌزمشة ُِٕٙ ؽشيك يُفؼي إٌٝ اٌجٕبْ، اٌشدّخ خٍمُٙ 

اٌّعٙٛد، ٚإرا رعت اثُٕٙ يزعطفْٛ ثبٌٍيٓ ٚاٌجٛد، ال دذ ٌعطبئُٙ ٚال عجيً ٌّجبسارُٙ، دعبئُٙ سدّبد، 

ٚؽبعزُٙ رجٍت اٌذغٕبد، ثغججُٙ يفزخ هللا عٍٝ أثٕبئُٙ خضائٓ سدّزٗ، ٚثفؼٍُٙ يُجٕجُٙ اٌشدّٓ شمبئك اٌذٔيب 

ٚيىْٛٔٛ ٚسصزٗ، ال دبجخ ٌُٙ غيش اٌميبَ عٍٝ سعبيخ أثٕبءُ٘ ٚال غبيخ عٕذُ٘ عٜٛ رٍجيخ ِطبٌجُٙ، اٌخٍك 

جّيعبً يمذِْٛ اٌّغبعذاد ٚيٕزظشْٚ عبئذ إال األة ٚاألَ يمذِٛٔٙب خبٌظخ، ال يشيذْٚ ِٓ ٚساء رٌه جضاًء 

ٚال شىٛسا، دش اإلعالَ عٍٝ ثشُ٘، ٚأٚجت ؽبعزُٙ فؤطجذذ فشع، ثغيبثٗ رغيت اٌجٕخ، ٌّٚب وبْ اإلدغبْ 

يشد ثإدغبْ فىبْ ِٓ ثبة أٌٚٝ سد اإلدغبْ ألٍ٘ٗ ٚطبٔعٖٛ، ديش أُٔٙ اٌغجت في ِجيئه ٌٍذيبح، ؽبعزُٙ 

رمشثه إٌٝ هللا ُصٌفٝ، ٚ٘جشُ٘ يٕزمض ِٕه اٌذسجبد ٚاٌّىبسَ، أشبد اإلعالَ ثّٙب ِٚٙذ اٌطشيك ٌٕيً سػبّ٘ب 

ٚدش عٍيٗ، فإرا أسدد اٌجٕخ فبعٍه دسثُٙ، ٚوٓ ٚدٚداً سإفبً ثُٙ، إرا أساد هللا ألدذ خيشا، فزخ عٍيٗ ِٓ فؼٍٗ 

 ٚ٘يؤ رٕ٘ٗ ٌالعزضّبس في أثٖٛ ٚأِٗ فّٙب رجبسح ساثذخ ال خغبسح فيٙب ٚال ػيُ

 
 

ٚأرٝ اٌمشآْ رجيبٔبً ٌٍٕبط، يُجيٓ ٌُٙ عظّخ اٌٛاٌذيٓ ٚفؼٍُٙ، فجبءد فيٗ اآليبد اٌمشآٔيخ اٌزي رزذذس عٓ 

فؼٍّٙب، عزظً رُزٍٝ إٌٝ ليبَ اٌغبعخ ٚرٌه ٌعظّخ اٌفعً، ٚعظّخ إٌّٛؽ ثُٙ اٌفعً، ٌّىبٔزُٙ اٌشفيعخ ٚفؼٍُٙ 

ٚلً سة اسدّّٙب وّب : "اٌٛاعع، فزعذدد اآليبد اٌزاوشح ٌُٙ، ِٕٚٙب يمٛي هللا عجذبٔٗ ٚرعبٌٝ في وزبثٗ اٌعضيض

فؤٚجت اٌذعبء ٌّٙب سفمب ثُٙ ٚعشفبٔبً ثجّيٍُٙ في رشثيخ أثٕبئُٙ ُٚ٘ طغبس، ٚوؤْ اٌذٔيب " سثيبٔي طغيشا

عجبسح عٓ عجبي دائُ يذٍّْٛ أثٕبئُٙ في اٌظغش ٚيٙزّْٛ ثُٙ ٚيمِْٛٛ عٍٝ خذِزُٙ ٚسعبيزُٙ، ٌىي يىْٛ 

األثٕبء ثجٛاسُ٘ إرا داسد األيبَ دائشرٙب ٚأمٍت اٌذبي ٚرجذٌذ اٌظشٚف ٚخبسد اٌمٜٛ ٚٚ٘ٓ اٌعظُ ٚاشزعً 

اٌشأط شيجب، يجذْٚ أثٕبئُٙ في جٛاسُ٘ ٌىي يمِٛٛا ثشعبيزُٙ ٚاألخز ثيذُ٘، فبٌٛاٌذيٓ ألشة أشخبص إٌٝ 

األثٕبء يعشفُٛٔٙ ِٓ ٔظشح عيٓ، يغزطيعْٛ رخّيٓ ِب ثُٙ ِٓ أٌُ ٚدضْ ٚرٌه ألُٔٙ عبيشُٛ٘ في جّيع 

 ِشادً ديبرُٙ ٚيزفُّٙٛٔٙ جيذاً 

 صور بر الوالدين في اإلسالم

ٌّب وبْ اإلعالَ ديٓ اٌشدّخ ٚاٌغالَ جبء ٌيٛطي اإلٔغبْ ثٛاٌذيٗ دغٕٝ ٚيذش األثٕبء عٍٝ اٌغعي ٚاالجزٙبد 

في ؽٍت سػب اٌٛاٌذيٓ ٚاٌذشص عٍٝ ثمبء دجً اٌٛد ِزظً ثيُٕٙ، فىيف يزضٕٝ ٌإلٔغبْ أْ يفعً رٌه ِٚب ٘ي 

اٌغجً اٌزي ِٓ اٌّفزشع أْ يغٍىٙب في عجيً رذميك رٌه، وّب أْ وضيش ِٓ إٌبط وبٔٛا في غفٍخ في ديبح آثبئُٙ 

ٌُٚ يٕزجٙٛا ٌؼشٚسح ثشُ٘ ٚاإلدغبْ إٌيُٙ في ديبرُٙ ٚأساد أْ يجشُ٘ ٌٚىٓ وبٔذ لذ أصفذ اآلصفخ ٚفبد 

األٚاْ، ً٘ يّىٕٗ ثشُ٘ ثعذ ِٛرُٙ؟ ٔعُ إر أْ ثش األً٘ ٚاٌٛاٌذيٓ ثبألخض ٌيظ ِمظٛساً عٍٝ عيٓ ديبرُٙ 

ٌٚىٓ ال ثؤط ٌّٓ فؤرزٗ رٍه اٌفشطخ اٌعظيّخ ٌٍزعجيش ٌّٙب عٓ ِذٜ دجٗ - ٚإْ وبْ ٘زا ػشٚسيبً جذاً -فمؾ 

ٌّٙب، يّىٕٗ أْ يعجش عٓ رٌه ثعذ ٚفبرُٙ، ٚرٌه ِٓ خالي اٌذعبء ٌُٙ ٚإخشاط اٌظذلبد ثٕيخ ثشُ٘ ٚسدّخ ثُٙ، 

 .اإلدغبْ ٌزٚيُٙ ِٚٓ وبٔٛا يٙزّْٛ ٌشؤٔٗ وبألً٘ ٚاألطذبة ٚاٌضِالء ٚوً ِٓ وبْ ثيُٕٙ ٚد ٚٚطً سدُّٙ

 
 

ٚيجت عٍٝ اإلٔغبْ أْ يؼع في عيٓ االعزجبس أْ يخزبس أعزة األٌفبظ ٚأسلٙب عٕذ اٌذذيش ِع ٚاٌذيٗ أٚ 

عُٕٙ، فّٓ طٛس اٌجش ٘ي إٌزضاَ اٌٙذٚء في دؼشرُٙ ٚأال يشرفع طٛد األثٕبء فٛق أطٛاد أثٛيُٙ، 

ٚيىْٛٔٛ ٘بدئْٛ ال يزؤففْٛ ٚال يززِشْٚ ِٓ ؽٍجبرُٙ إرا ؽٍجٛا، اِزضبالً ألِش اٌٌّٛٝ عجذبٔٗ ٚرعبٌٝ ثخفغ 

اٌظٛد ٚاألدة ِع اٌٛاٌذيٓ ٌٕٚب في دذيش اٌمشآْ اٌزيٓ وبٔٛا يخبؽجْٛ اٌشعٛي ثظٛد ِشرفع فٕضي فيُٙ ثؤال 
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يشفعٛا أطٛارُٙ عٍٝ طٛد سعٛي هللا فّٙب يشزشوبْ في ٘زا األِش ِع اٌشعٛي، إر يٕجغي اٌزؤدة في 

ٚجٛدُ٘، ديش أٔٗ ال يظخ أْ يىْٛ اٌظٛد ِشرفع فال يٕجغي أْ يعٍٛ طٛد اٌّشء عٍٝ طٛد ِٓ يغجمٗ 

في اٌذسجبد، ٔجًي وبْ أٚ أة ٚأَ، ألْ في رٌه وغش ٌٍمبعذح اٌعبِخ اٌّزعبسف عٍيٙب أْ اٌىجيش ٌٗ األٌٚٛيخ في 

اإلدزشاَ ٚاٌزججيً، ٚلذ وبْ اٌمشآْ اٌىشيُ ٘ٛ ٘بديٕب ِٚعٍّٕب، فمذ وضشد فيٗ اآليبد اٌزي رذش عٍٝ اٌزؤدة في 

" فال رمٛي ٌّٙب أف ٚال رٕٙشّ٘ب ٚلً ٌّٙب لٛال وشيّب: "دؼشح اٌٛاٌذيٓ، فيمٛي جً شؤٔٗ في وزبثٗ اٌعضيض

ٚثّب أْ أشىبي اٌجش اٌٛاٌذيٓ رزعذد ٚرخزٍف ثزعذد ٚاخزالف ؽجبئع اٌجشش فىً يزمشة ٌٛاٌذيٗ ثبٌطشيمخ اٌزي يعٍُ 

أٔٙب عزشػيُٙ ٚعيذجٛٔٙب، ِٓ ػّٓ ٘زٖ األشىبي ٘ي اٌجش ثبألفعبي اٌطيجخ ثجبٔت األلٛاي اٌذغٕخ، ٚرزجٍٝ 

األفعبي في ججش اٌخبؽش اٌزي يعٍُ االثٓ أٔٗ ٌٛ لبَ ثٙب عيفشح ثٙب أثٛاٖ فيعًّ عٍٝ رطييت لٍٛثُٙ ٚاٌعًّ عٍٝ 

رمذيشُ٘ ٚعٍٛ شؤُٔٙ ٚرٌه عٓ ؽشيك رجٕت ِب يىشْ٘ٛ ٚإريبْ ِب يذجْٛ، ٌّٚب وبٔذ ععبدح األثٛيٓ رزٛلف 

ثذسجخ وجيشح جذاً عٍٝ ععبدح أثٕبئُٙ فإٔه ٌٛ اعزٕيذ ثٕفغه رٌه عيغعذُ٘ ٚثزٌه رىْٛ لذ رمشثذ ُِٕٙ ثشيء 

ٌٗ عبئذ جيذ عٍيه ثشىً أٚ ثآخش، ٚاألثٛاْ ثغيطبْ جذا، يغزجيجٛا عشيعبً، فٕجذُ٘ يزؤصشْٚ ثىٍّخ، ٚيشق 

دبٌُٙ ثفعً ثغيؾ، ٚرؤصشُ٘ ٘ذيخ، ٚيطيشْٚ فشدب ثعٕبق، لذ ٔزمذَ ٌُٙ ثبٌشىش اٌشفٙي عٓ ٚجٛدُ٘ في ديبرٕب 

ٌٚىٓ رٍه األفعبي اٌجغيطخ في ٔظشن يىْٛ ٌٙب ِشدٚد - ٚ٘زا اٌشىش أػعف اإليّبْ-ٚرؼذيبرُٙ ِٓ أجٍٕب 

 .ٔفغي عظيُ عٕذُ٘، عيززوشْٚ رٍه اٌزفبطيً اٌجغيطخ دائّبً ٚعيفشدْٛ ثٙب

 
 

 فضل بر الوالدين في اإلسالم

جبء روش اٌٛاٌذيٓ في روش اٌذىيُ أوضش ِٓ ِشح فؤعٍٝ شؤّٔٙب ٚدش عٍٝ ثشّ٘ب ٚأٚجت ؽبعزّٙب ٚٚثخ 

اٌعبليٓ ِٓ األثٕبء، فؤعٍٝ اٌمشآْ اٌىشيُ شؤُٔٙ، ٚشذد عٍٝ ِعبٍِزُٙ ثإدغبْ ٌٚيٓ دزٝ عٕذ دذٚس رظبدَ 

ٚاخزالف في ٚجٙبد إٌظش يجت عٍٝ االثٓ إظٙبس اٌشفك ٚخفغ ٌّٙب جٕبح اٌزي ِٓ اٌشدّخ، ٚاٌذعبء ٌّٙب 

ثبٌشدّخ ٚدخٛي اٌجٕخ ٌّب ٌّٙب ِٓ فؼً وجيش عٍيٗ، ٚلذ جبءد اآليبد اٌزي رذش عٍٝ ثشُ٘ ِٕغٛثخ ِٚمشٚٔخ 

ٚفي ٔفظ " ٚلؼٝ سثه أال رعجذٚا إال إيبٖ ٚثبٌٛاٌذيٓ إدغبٔب: "ثعجبدح هللا ٚدذٖ فمبي جً ٚعال في غيش ِٛػع

يؤِش هللا األثٕبء ثبإلرعبْ أل٘بٌيُٙ ٚرٌه ٌيظ ري ِٓ األثٕبء ثً ٘ي طٛسح ِٓ طٛس - عٛسح اإلعشاء-اٌغٛسح 

ٚاخفغ ٌّٙب جٕبح اٌزي ِٓ اٌشدّخ ٚلً سة : "اٌشدّخ ِضٍٙب اٌمشآْ في أدغٓ رّضيً فمبي عجذبٔٗ ٚرعبٌٝ

فشلخ اٌزعجيش ٕ٘ب ٌٍذالٌخ عٍٝ اٌذٕبْ ٚاٌجش اٌشذيذ ٚالزشاْ ثش اٌٛاٌذيٓ ثإلشاس " اسدّّٙب وّب سثيبٔي طغيشا

اٌزٛديذ هلل جً ٚعال ٌُ يىٓ ِذغ طذفخ ٌٚىٓ ٌعظّخ ِٚىبٔخ ثش اٌٛاٌذيٓ، فذالٌخ اٌشيء رىْٛ ثّب لُِشٔذ ثٗ، 

ٌّٚب وبْ جً شؤٔٗ ٚرجبسوذ أعّبئٗ عظيُ ٚلؼيخ إلشاس اٌزٛديذ ٘ي لؼيخ عظيّخ، جبء اٌجش في اآليخ ٌٍذالٌخ 

 عٍٝ عٍٛ شؤٔٗ ِٚىبٔزٗ

 


